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Slovenija: Sezona velikega formata (penečega) vina
Včerajšnje srečanje s predstavniki medijev je bilo posvečeno tako predstavitvi Sezone
velikega formata, kakor tudijutrišnjemu Salonu penečih vin v Ljubljani.
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Slovenija Sezona velikega formata penečega vina

Novice

14.05.2014
Novice

Včerajšnje srečanje s predstavniki
medijev je bilo posvečeno tako
predstavitvi Sezone velikega formata
kakor tudi jutrišnjemu Salonu penečih
vin v Ljubljani.

Novice

Novice

Slovenija

Regija

Svet

Prisotne predstavnike medijev so
nagovorili Rado Stojanovič direktor
prireditev Sezone velikega formata in Nika
Kurent predstavnica GH Union. Letošnje
leto namreč prinaša večje število prireditev
ter vam nudi več možnosti za predstavitev
večje prodajne priložnosti in več eno
gastronomskih užitkov v Ljubljani Mestu
vina.
Poleg že uveljavljenih in vsem dobro
poznanih dveh izvedb Ljubljanskih vinskih
poti
vinskih razvajanj in
Martinovanja v Ljubljani ter obeh festivalov
festivala vin in Festivala kulinarike pripravljajo še pet novih oziroma dodatnih prireditev.
Poletnih

Slovenskega

To so Salon penečih vin Ljubljanska vinska pot predstavlja slovenske vinorodne dežele tri prireditve posvečene
vsakokrat eni vinorodni deželi  Primorski Podravju in Posavju ter dodatno sobota posvečena Martinovanju v

Ljubljani.

Termini prireditev v Sezoni velikega formata Ljubljanska vinska pot predstavlja Primorsko 24.5.Ljubljanska vinska pot
vinska razvajanja 14.6.Ljubljanska vinska pot predstavlja Podravje 20.9.Ljubljanska vinska pot predstavlja
Posavje 11.10. Ljubljanska vinska pot
v Ljubljani 8.11.Ljubljanska vinska pot
v Ljubljani
15.11.Slovenski festival vin 20. in 21.11.Festival kulinarike 20. in 21.11
Poletna

Martinovanje

Martinovanje

Otvoritveni dogodek Sezone velikega formatapredstavlja Salon penečih vin ki bo jutri med 16. in 24. uro potekal v
Grand hotelu Union v Ljubljani. Ideja Salona penečih vin je povezati pridelovalce trgovce in distributerje domačih in
tujih penečih vin ki so prisotna na slovenskem tržišču ter jih predstaviti na ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim
ciljnim javnostim. Premierni Salon penečih vin ki bo v Veliki Unionski dvorani bodo nadgradili z gala nadaljevanjem in
zaključkom

Razstavljavci na Salonu penečih vin
Bjana DveriPax d.o.o. Emeran Reya Gregor Štemberger Hiša vina Doppler Istenič Izbrana vina Bordon Kmetija
Slavček  Franc Vodopivec Kmetijska zadruga Metlika Marinič Na bregu P&F Jeruzalem Ormož Pernod Ricard
Slovenija Posestvo Sartori Radgonske gorice d. d. Semiška penina Vila Platana  vinska klet Vina Joannes Vina
Sanabor Vina Sončni Škol Vina Štoka  Kras Vino Falot Vinogradništvo in vinarstvo ČARGA 1767 Vinogradništvo
Mulec Vinska klet Goriška Brda Vinska klet Mastnak  Zdravko Mastnak Vipava 1894 d.d. Zlati grič.
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Ljubljana, 15. maja (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
četrtek, 15. maja. POLITIKA8.15 nujna seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, na kateri bodo obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA9.00 seja kolegija predsednika
DZ, na kateri se bodo dogovorili o sklicu izredne seje DZ; DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
(STA)9.00 nujna seja odbora DZ za finance in monetarno politiko, na kateri bodo obravnavali
novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015; DZ, veliki salon, Šubičeva 4,
LJUBLJANA10.00 redna tedenska seja vlade; vlada, Gregorčičeva 20, LJUBLJANA10.00
nadaljevanje 47. nujne seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali obvestilo
programskega sveta RTV Slovenija; 10 minut po končani predhodni seji 36. nujna seja komisije,
na kateri bodo obravnavali poročili o delu KPK za leti 2010 in 2011 ter oceno stanja na področju
omejevanja korupcije in nasprotja interesov; 10 minut po koncu predhodne seje še 48. nujna seja
komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za začetek postopka za predčasno
razrešitev Informacijske pooblaščenke in poročilo o delu KPK v letu 2013; DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)11.00 redna seja preiskovalne komisije DZ o
ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, na kateri bodo kot pričo zaslišali nekdanjega
predsednika uprave LHB Frankfurt Borisa Zakrajška; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s
Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA )11.00 novinarska konferenca, na kateri bosta poslanki Jasmina
Opec (SLS) in Iva Dimic (NSi) predstavili zahtevo obeh poslanskih skupin za sklic izredne seje
odbora DZ za zdravstvo o nerešenih problemih v zdravstvu in neodzivnosti vlade na tem
področju; DZ, prostori poslanske skupine SLS, Šubičeva 4, LJUBLJANA13.00 (oz. 5 minut po
končani 24. seji komisije) delno zaprta nujna seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab
v slovenskem bančnem sistemu, na kateri bodo obravnavali osnutke zapisnikov sej preiskovalne
komisije; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA15.30 predvidoma izredna seja DZ, na kateri
bodo obravnavali obvestilo predsednika republike, da DZ ne bo predlagal kandidata za
predsednika vlade; DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANALJUBLJANA - Vladna stran bo sindikatom
javnega sektorja predstavila izhodišča za poganja o ukrepih za obvladovanje plačne mase v letu
2015 (ob 15. uri).EVROPSKE VOLITVE 201411.00 nosilec Liste dr. Igorja Šoltesa Igor Šoltes bo
obiskal občino Celje (od 11.30 možnost izjav za medije); pred Mestno občino Celje, CELJE11.00
novinarska konferenca Združene levice, na kateri bodo spregovorili o predčasnih volitvah in
evropskih volitvah, sodelovali pa bodo nosilci liste Združene levice za evropske volitve Violeta
Tomič, Dušan Plut in Luka Mesec; pred DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA11.15 izjava za medije
nosilca kandidatne liste DeSUS za evropske volitve Iva Vajgla v družbi kandidatk in kandidatov
ter srečanje z volivci; Prešernov trg, LJUBLJANA13.00 kandidatka SD za evropske volitve Tanja
Fajon se bo udeležila slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske; Vojašnica Petra Petriča,
Bleiweisova 32, KRANJ16.00 kandidati Liste Kacin - Konkretno za evropske volitve Jelko Kacin,
Faila Pašić Bišić in Andrej Lavtar se bodo srečali s člani Bošnjaške kulturne zveze; Luize
Pesjakove 9, Savsko naselje, LJUBLJANA17.30 kandidati liste Kacin - Konkretno si bodo ogledali
polfinalno tekmo košarkarskega državnega prvenstva med Heliosom Domžale in Union Olimpijo;
(Hala komunalnega centra, Mestni trg 1, DOMŽALE18.00 podelitev matematičnih nagrad Pangea,
ki se je bosta udeležila kandidatka SD za evropske volitve Tanja Fajon in nosilec liste Kacin konkretno za evropske volitve Jelko Kacin; Lutkovno gledališče, oder pod zvezdami, Krekov trg 2,
LJUBLJANA19.00 srečanje z mlajšimi kandidatkami in kandidati na listah za volitve v Evropski
parlament, ki ga v okviru projekta Uživajmo evropsko državljanstvo pripravljata Središče Rotunda
ter Zavod Za in proti; Središče Rotunda, Destradijev trg 11, KOPER19.00 predstavitev knjige
Pučnik avtorice Rosvite Pesek, ki se je bo udeležila kandidatka SDS za evropske volitve Patricija
Šulin; Grad Dobrovo, GORIŠKA BRDA21.00 javno predvajanje osrednjega soočenja kandidatov
za predsednika Evropske komisije v organizaciji Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v
Sloveniji, na katerem se bodo soočili Jean-Claude Juncker (Evropska ljudska stranka), Ska Keller
(Stranka Zelenih), Martin Schulz (Stranka evropskih socialistov), Aleksis Cipras (Evropska levica)
in Guy Verhofstadt (Zveza liberalcev in demokratov za Evropo); Hiša EU, konferenčna dvorana,
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Breg 14, LJUBLJANASLOVENSKA BISTRICA/SLOVENSKE KONJICE/RAČE-FRAM Kandidatke in kandidati skupne liste NSi in SLS za evropske volitve bodo obisk Slovenske
Bistrice, Slovenskih Konjic in občine Rače-Fram začeli v podjetju Impol (Partizanska 38,
Slovenska Bistrica); ob 13. uri bo v slovenski Bistrici novinarska konferenca (Grad Slovenska
Bistrica, Grajska ulica 11); v Slovenskih Konjicah si bodo kandidati med drugim ogledali vinsko
klet Zlati grič; ob 19. uri se bodo srečali z delegacijo podmladka Evropske ljudske stranke in z
volivci (Grad Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica).MIRNA/MOKRONOG Kandidati liste Kacin - Konkretno za evropske volitve Jelko Kacin, Andrej Lavtar, Jure Pucko,
Tatjana Greif in Faila Pašić-Bišić se bodo z mirnskim županom Dušanom Skerbišem pogovarjali o
razvojnih priložnostih občine in črpanju evropskih sredstev(ob 10. uri, Občina Mirna, Glavna cesta
28), nato si bodo ogledali poslovno industrijsko cono (ob 10.30, Mirna), sledi obisk podjetja M
TOM in pogovor z županom Občine Mokronog Trebelno (Stari trg 36, Mokronog) in srečanje s
podporniki (ob 12.15, Koča na Debencu, Deenec
2).TREBNJE/MIRNA/ŠKOCJAN/SEVNICA/SENOVO/KRŠKO - Kandidati SDS za evropski
parlament Milan Zver, Andrej Šircelj, Anže Logar in Damijan Terpin se bodo mudili na obisku na
Dolenjskem in v Posavju, v okviru katerega bodo obiskali Trebnje (ob 12. uri, park v središču
Trebnjega), nato Mirno (ob 12.45, ob glavni cesti, Mirna), Škocjan, kjer se bodo srečali z
županom (ob 13.30, središče Škocjana), Sevnico (ob 15.30, pri gostišču Caffe Central), sledi
srečanje z župnikom Janezom Turkinom (ob 16.30, pri cerkvi, Senovo), nato sprehod skozi Krško
(ob 17.uri) in obisk Brežic (ob 18.uri, Intermarker Brežice, Tovarniška 10).MARIBOR/SELNICA
OB DRAVI - Novinarska konferenca s predajo energetske izkaznice Zdravstvenemu domu Adolfa
Drolca v Mariboru, ki se je bo udeležila kandidatka SDS za evropske volitve Vlasta Krmelj (ob
11.uri), nato pa bo sodelovala na seji občinskega sveta Selnice ob Dravi (ob 18. uri).ŠKOFLJICA
- Kandidat SDS za evropskega poslanca Anže Logar se bo udeležil pogovornega večera Kje smo,
kam gremo? (ob 19.uri).BREŽICE - Kandidatka SDS za evropski parlament Romana Tomc se bo
udeležila programske konference občinskega odbora SDS Brežice (ob
19.uri).GOSPODARSTVO9.00 odprtje Nabavne konference 2014 pod okriljem Združenja
nabavnikov Slovenije (ZNS) in Planeta GV, v okviru katere se bodo osredotočili na nabavo na
azijskih trgih; ob 11. uri bo kitajski veleposlanik Zhang Xianyi predstavil makro pogled na kitajski
trg; ob 12. uri letna skupščina ZNS; ob 17.30 podelitev priznanja nabavni manager 2014 (še 16.);
GH Bernardin, Obala 2, PORTOROŽ (STA)9.30 odprtje posveta z naslovom Gospodarski subjekti
na trgu, ki ga organizirata Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru (še 16.); Hotel Slovenija, Kongresni center Portus, Obala 33, PORTOROŽ10.00 odprtje
razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki se ga bo udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje, ki
opravlja tekoče posle, Dejan Židan (do 18.); Minoritski samostan, Minoritski trg 1, PTUJ10.00
odprtje novega Razstavnega salona z blagovno znamko plastičnih izdelkov višjega cenovnega
razreda Cuisine, ki ga bo odprla direktorica podjetja Plastika Skaza Tanja Skaza; ob 10.45 ogled
proizvodnje podjetja Plastika Skaza (Selo 20a); prostori novega Razstavnega salona Cuisine,
Kidričeva cesta 12, VELENJE (STA )11.00 novinarska konferenca Občine Šempeter-Vrtojba s
predstavitvijo naložbe in podpis pogodbe za izvedbo javnega naročila Rekonstrukcija javne
razsvetljave občine Šempeter-Vrtojba, ki jo bosta podpisala župan Milan Turk in Valter Bavcon iz
podjetja Elektro Bavcon; Coroninijev dvorec, Trg Ivana Roba 3a, ŠEMPETER PRI GORICI11.50
uradni podpis pisma o nameri za možno izvedbo skupnega demonstracijskega projekta na
področju pametnih omrežij oz. pametnih skupnosti, ki jo bosta podpisala v. d. Javne agencije
Spirit Slovenija Tomaž Klemenc in izvršni direktor organizacije New Energy and Industrial
Technology Development Organization (NEDO) iz Japonske Hiroši Kunijoši; vlada, Gregorčičeva
20, LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca družbe Krka, na kateri bodo predstavili poslovne
rezultate v prvem trimesečju, tekoče poslovanje in aktivnosti podjetja; Krka, upravna stavba,
Lamutova sejna soba, Šmarješka cesta 6, NOVO MESTO (STA )12.30 dogodek ob dnevu odprtih
vrat Snage in Centra ponovne uporabe, na katerem bo zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran
Janković; dvorišče podjetja Snaga in Centra ponovne uporab, Povšetova ulica 4,
LJUBLJANA16.00 odprtje Salona penečih vin; GH Union, velika Unionska dvorana, Miklošičeva
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1, LJUBLJANA16.00 slovesna prireditev ob podelitvi zlatega jabolka - najvišjega priznanja
Svetovnega združenja turističnih novinarjev FIJET, ki ga bo družbi Postojnska jama podelil
predsednik svetovnega združenja FIJET Tijani Haddad (zbor ob 15. uri pred Modrijanovo
domačijo v Parku Postojnske jame); Postojnska jama, POSTOJNA17.00 novinarska konferenca
ob izdaji prvega celovitega navtičnega priročnika v organizaciji Geonavtika; Knjigarna Geonavtik,
Kongresni trg 1, LJUBLJANANOVA GORICA - Začetek 17. Slovenske turistične borze. (do
17.)LJUBLJANA - Na ljubljanskem okrožnem sodišču začetek glavne obravnave za nekdanja
vodilna v CPL Ranka Mimovića in Stanka Petriča zaradi očitanih kaznivih dejanj goljufije in
protipravne pridobitve (ob 8.30). (STA )LJUBLJANA - Na ljubljanskem okrožnem sodišču
nadaljevanje glavne obravnave zoper nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška
Šrota in soobtožene zaradi oškodovanja Pivovarne Laško (ob 9. uri).LJUBLJANA - Statistični urad
RS bo objavil podatke o povprečnih mesečnih plačah in o vrednosti opravljenih gradbenih za
marec.DRUŽBA9.30 odprtje nacionalne konference nevladnih organizacij o neodkritih potencialih
sodelovanja z gospodarstvom, ki jo organizira Center za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij, uvodna nagovora pa bosta imela direktor CNVOS Goran Forbici in izvršna
direktorica Združenja Manager Sonja Šmuc (GH Union, steklena dvorana, Miklošičeva 1); ob 18.
uri podelitev priznanj zmagovalcem pobude Vsak dan novinar, en dan nevladnik (Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15); LJUBLJANA9.30 novinarska konferenca Nadškofijske karitas Maribor
ob četrti obletnici delovanja Ljudske kuhinje Betlehem, na njej pa bodo predstavili tudi delo in
pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim v letošnjem letu; Nadškofijska
karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, MARIBOR10.00 novinarska konferenca Soča fun parka, na
kateri bodo predstavili novo progo v pustolovskem parku Soča fun park v Solkanu, ki je
namenjena posameznikom in skupinam, novo učno pot, ki je namenjena predšolskim otrokom ter
ostale programe, namenjene širši javnosti; Kajak center, SOLKAN11.00 varuhinja človekovih
pravic Vlasta Nussdorfer se bo svetovnem dnevu družin srečala s predstavniki civilne družbe, ki
se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja v družini; Urad varuha človekovih pravic, sejna soba,
Dunajska 56, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca direktorja UKC Maribor Izgradnja urgence
in nujne selitve; UKC Maribor, kirurška stolpnica, 16. nadstropje, mala predavalnica,
LJUBLJANSKA ULICA, MARIBOR (STA)11.00 predstavitev aktivnosti ob 850. obletnici prihoda
kartuzijanov v Žičko kartuzijo v organizaciji Občine Slovenske Konjice, ki se je bosta udeležila tudi
avstrijski veleposlanik Clemens Koja in ameriški veleposlanik Joseph A. Mussomeli; občina, Stari
trg 29, SLOVENSKE KONJICE11.30 predstavitev Pestrega orkestra - novega projekta Rdečih
noskov, ki je namenjen in prilagojen otrokom z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju;
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, ČRNA NA
KOROŠKEM12.00 novinarska konferenca Zbora za republiko o pravnih vprašanjih sodbe Patria,
na kateri bosta sodelovala pravnika Ivan Bele in Lovro Šturm; Svetovni slovenski kongres, 6.
nadstropje, Cankarjeva 1, LJUBLJANA (STA )12.00 slovenski predstavniki mednarodnega
Foruma o Evropi bodo predstavili poročilo z zaključki 15. foruma; Hiša EU, Breg 14,
LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije z naslovom Kako ostati
zdrav? Celostni pristop k zdravemu življenjskemu slogu, s katero se bo začel mednarodni
simpozij Zdrav življenjski slog med mitom in resničnostjo (še 16.); Domus Medica, Rantova sejna
soba, Dunajska cesta 162, LJUBLJANA (STA )12.00 novinarska konferenca Študentske
organizacije Slovenije, na kateri bo predsednik ŠOS Žiga Schmidt opozoril na aktualno
študentsko problematiko in problematiko mladih; ŠOS, sejna soba, Dunajska 51, LJUBLJANA
(STA )13.00 voden ogled razstave Ameriškega naravoslovnega muzeja iz New Yorka na temo
Možgani - zgodba od znotraj za predstavnike medijev; Gospodarsko razstavišče, steklena
dvorana, Dunajska cesta 18, LJUBLJANA13.00 osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske,
na kateri bo slavnostni govornik predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut
Pahor, med drugimi pa se je bo udeležil predsednik DS Mitja Bervar; Vojašnica Petra Petriča,
Bleiweisova 32, KRANJ (STA )13.00 minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki opravlja
tekoče posle, Gorazd Žmavc bo odprl razstavo Slovenski kruh iz domovine in zamejstva, dogodka
se bo udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan; Ptujski
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grad, PTUJ13.00 prireditev ob začetku dela nove enote društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
- Beli obroč Slovenije ob mednarodnem dnevu družine, ki se je bo udeležila tudi varuhinja
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer; pred stavbo Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9,
CELJE13.30 predstavitev knjige Kliči U za umor avtorja Igorja Omerze, ki jo pripravlja Mohorjeva
založba iz Celovca; Cankarjev dom, Kosovelova dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA
(STA)14.00 minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki opravlja tekoče posle, Gorazd
Žmavc se bo srečal s koordinacijo AGROSLOMAKA, ki mu bo prestavila svoje delovanje; Mestna
občina Ptuj, velika sejna soba, Mestni trg 1, PTUJ14.00 vipavski župan Ivan Princes in
predstavnik družbe Kolektor Koling bosta podpisala pogodbo za obnovo gospodarskega dela
dvorca Lanthieri; Zavod za turizem Trg Vipava, Glavni trg 1, VIPAVA17.30 predavanje v
organizaciji Gibanja za pravice Palestincev BDS (bojkot, dezinvesticije, sankcije), ki ga bo imel
izraelski aktivist Ronnie Barkan z naslovom Ovire in poti pri razreševanju izraelsko-palestinskega
konflikta; Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, LJUBLJANA18.00 dogodek Alzheimer Cafe na
temo Kako postaviti diagnozo Alzheimerjeve bolezni, ki ga pripravlja Slovensko združenje za
pomoč pri demenci Spominčica, na njem pa bo specialistka nevrologije Maja Trošt spregovorila o
obravnavi bolnika z demenco po diagnozi Alzheimerjeve bolezni; GH Union, kavarna, Miklošičeva
1, LJUBLJANA18.30 predstavitev knjige in zgoščenke z naslovom Drugačnost, ki je nastala na
podlagi resničnih zgodb otrok, ki so bili deležni rehabilitacije na URI-Soča; URI - Soča, stavba
Vrtnica, velika predavalnica, Linhartova 51, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave in predstavitev
priročnika Oživljen spomin na tkanje žime, ki ju pripravlja Gorenjski muzej; Mestna hiša, Glavni trg
4, KRANJ19.45 zaključni del prireditve Ambasador gostoljubja - izbor najbolj obetavnega študenta
na strokovnem področju, ki ga pripravlja Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, na
njem pa bodo razglasili zmagovalca izbora ter podelili naziv ambasador gostoljubja; Sodni stolp
na Lentu, MARIBORBRDO PRI KRANJU - Seminar o ratifikaciji in implementaciji sprememb
Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetih v Kampali z naslovom
Spremembe iz Kampale: od zavez do uresničitve, ki ga organizira Slovenija v sodelovanju z
Liechtensteinom in Globalnim inštitutom za preprečevanje agresije, zbrane pa bosta nagovorila
zunanji minister Karl Erjavec in generalni podsekretar OZN za pravne zadeve Miguel de Serpa
Soares. (še 16.) (STA )LJUBLJANA - Nadaljevanje obravnave v tožbi stranke SDS zoper
novinarja Dejana Karbo zaradi domnevno spornih zapisov o prenosu denarja iz posla s Patrio v
stranko SDS (ob 9. uri).LJUBLJANA - Dan Slovenske vojske.LJUBLJANA - Svetovni dan
družine.KULTURA9.00 novinarska konferenca Občine Radovljica, na kateri bodo predstavili
program Vurnikovih dnevov 2014 ob 130. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika (1884 - 1971),
ki jih v drugi polovici maja pripravlja Center arhitekture v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Radovljica, ter druge aktualne občinske naložbe in projekte; občina, mala sejna dvorana,
Gorenjska cesta 19, RADOVLJICA11.00 novinarska konferenca Mednarodnega muzejskega
sveta - Slovenskega odbora ICOM pred mednarodnim dnevom muzejev 18. maja; Slovenski
etnografski muzej, upravna stavba, 2. nadstropje, Metelkova 2, LJUBLJANA (STA )11.00
podelitev nagrade desetnica 2014 za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo
slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja; Kulturni
center Janeza Trdine, Novi trg 5, NOVO MESTO (STA)13.00 novinarska konferenca Javnega
zavoda Šport Ljubljana in NuCoast Concerts, na kateri bodo predstavili prihajajoče koncerte
izvajalcev Il Divo, Michael Buble, One Republic in Deep purple&Gibonni; Mestna hiša, rdeča
dvorana, Mestni trg 1, LJUBLJANA14.00 novinarska konferenca Iniciative za razvoj
mokomentarističnega gledališča, SNG Drame Ljubljana in KUD SNG pred premiero mokmuzikala
Mari Curie - Hysteie; Nemška hiša, Gradišče, LJUBLJANA (STA)17.00 dvodnevni dogodek ob
mednarodnem dnevu muzejev Podobe šolstva v Afriki, ki ga pripravljata Slovenski šolski muzej in
Slovenski etnografski muzej; Slovenski etnografski muzej, upravna hiša, Metelkova 2,
LJUBLJANA18.00 odprtje razstave francoskega fotografa Jackyja Martina z naslovom Dediščina
ameriških avtomobilov; Prešernova hiša, Prešernova 7, KRANJ18.00 premiera otroške lutkovne
predstave Zlata Ptica v režiji Silvana Omerzuja; Lutkovno gledališče Maribor, velika dvorana,
Vojašniški trg 2 a, MARIBOR18.00 odprtje razstave zamejskega slikarja in arhitekta Karla Vouka,
6

SLOVENIJA

15.5.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

ki jo pripravlja Avstrijski kulturni forum v sodelovanju z Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož;
Miheličeva galerija, Dravska ulica 4, PTUJ19.00 odprtje razstave članov Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov z naslovom Majski salon 2014 - Voda (do 13. 6.); Gospodarsko razstavišče,
dvorana Galerija, Dunajska cesta 18, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave Prečenja, ki jo je
pripravil gostujoči kustos Tevž Logar; Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom
3, LJUBLJANA20.00 koncert norveškega glasbenika Nilsa Pettera Molvaerja ob novem albumu
Switch; Kino Šiška, Katedrala, Trg prekomorskih brigad 3, LJUBLJANA22.05 premiera radijske
igre Bober in odmev v okviru ciklusa jubilejnih predvajanj radijskih iger ob Ars 50; Radio Slovenija,
3. program - Ars, LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTATENE - Neformalno zasedanje
ministrov EU za okolje in energijo, na katerem bodo razpravljali o energetski varnosti in
učinkovitosti v luči ukrajinske krize. (še 16.)LUXEMBOURG - Evropski statistični urad bo objavil
podatke o bruto domačem proizvodu v območju evra in EU za prvo četrtletje 2014 in podatke o
inflaciji za april.telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično
uredništvo:dopoldne Bojan Šuštar, popoldne Tatjana Žnidaršičtel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail:
notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Martina Kolenc, popoldne Karmen
Kleidermantel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično
uredništvo:dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Jasna Vrečkotel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail:
zunanja@sta.sikulturno uredništvo: ...tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni
urednik (od 17. do 23. ure): Aleš Kocjanspremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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